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 ET 

ETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon on esimene rahvusvaheline 

inimõiguste leping, mille EL on ratifitseerinud; 

B. arvestades, et tegemist on esimese korraga, kui ELi kontrollis tema rahvusvaheliste 

inimõigusalaste kohustuste täitmisel ÜRO organ; arvestades, et puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni komitee 2015. aastal avaldatud kokkuvõtlikud märkused puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni kohaldamise kohta ELis on oluline märk ELi pühendumusest 

võrdsuse ja inimõiguste austamisele; 

C. arvestades, et puuetega inimeste õiguste konventsioon on segaleping ning kuigi ELil on 

pädevus reas valdkondades, on ka liikmesriigid kohustatud puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni riigi tasandil täielikult rakendama; 

D. arvestades, et puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee esitas hulgaliselt 

soovitusi, millega pakutakse suuniseid ELi pädevusse kuuluvate seadusandlike meetmete 

ja poliitika jaoks;  

E. arvestades, et mõned liikmesriigid, kes on puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

ratifitseerinud, ei ole veel loonud või määranud konventsiooni rakendamise ja järelevalve 

eest vastutavaid organeid, nagu nõutakse konventsiooni artiklis 33; arvestades, et juba 

loodud organite, eelkõige artikli 33 lõike 2 kohaselt loodud järelevalveraamistike tööd 

takistab finants- ja inimressursside vähesus ning kindla õigusliku aluse puudumine nende 

määramiseks; 

1. tunnistab üksikkaebuste esitamise tulemusliku mehhanismi äärmist olulisust 

konventsioonis kehtestatud õiguste kaitsmisel; palub seoses sellega nõukogul 

fakultatiivprotokoll pikemalt viivitamata ratifitseerida; 

2. peab ülimalt tähtsaks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklit 33 (Riiklik 

rakendamine ja järelevalve) ja ÜRO komitee kokkuvõtlikke märkusi nr 76 ja 77; tunneb 

seetõttu heameelt ÜRO komitee nõusoleku üle, mis puudutab Euroopa Parlamendi 

osalemist sõltumatu järelevalve raamistikus; 

3. palub, et komisjon hindaks viivitamata ja ülevaatlikult ELi õigusakte ja 

rahastamisprogramme või vaataks need läbi, et tagada nende täielik kooskõla puuetega 

inimeste õiguste konventsiooniga, ja esitaks vajaduse korral ettepanekuid õigusaktide 

muutmiseks, kaasates konstruktiivselt puuetega inimeste organisatsioonid ja puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni ELi raamistiku liikmed ning kehtestades selged reformi 

eesmärgid ja tähtajad; toonitab sellega seoses, et on vaja vastu võtta terviklik ELi 

strateegia, mis käsitleb puuetega inimeste õiguste konventsiooni, sh ajakava, 

võrdlusalused ja tähtajad; 

4. palub, et komisjon teeks kokkuvõtlikke märkusi arvestades ettepaneku uuendada 

korrapäraselt pädevusdeklaratsiooni, kaasates ametlikult puuetega inimesi esindavad 
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organisatsioonid ja Euroopa Parlamendi; 

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid eraldaksid puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

artikli 33 lõike 2 kohaselt loodud järelevalveraamistikele nende ülesannete täitmiseks 

piisavad finants- ja inimressursid, mis tagaksid järelevalveraamistike sõltumatuse, 

kindlustades, et nende koostamise ja toimimise puhul võetaks arvesse Pariisi põhimõtteid 

riiklike inimõigusalaste asutuste toimimise kohta, nagu on nõutud konventsiooni artikli 33 

lõikes 2; seda toetaks formaalse õigusliku aluse loomine, milles sätestataks selgelt nende 

pädevus; 

6. palub komisjonil teha tihedat koostööd teiste ELi institutsioonide, organite ja asutuste 

ning liikmesriikidega, et kooskõlastada tulemuslikult ja süstemaatiliselt kokkuvõtlikele 

märkustele vastavalt võetud meetmeid; nõuab, et selle koostöö üksikasjad sätestataks 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise strateegias; 

7. palub ELil ja liikmesriikidel tagada neile suunatud lõplike märkuste elluviimisel 

konsulteerimise puuetega inimeste organisatsioonidega ning nende süstemaatilise ja 

struktureeritud kaasamise; 

8. nõuab tungivalt, et Euroopa Parlament tugevdaks puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

kohaldamise koordineerimiseks loodud sisemist mehhanismi (UNCRPD Network), et see 

muutuks konventsiooni järelevalve- ja kohaldamismehhanismiks, mis hõlmab kõiki 

parlamendikomisjone ja milles osalevad konstruktiivselt puuetega inimeste 

organisatsioonid; 

9. väljendab muret asjaolu üle, et õiguskaitse on puuetega inimestele jätkuvalt raskesti 

kättesaadav; tuletab meelde, et õigus õiguskaitsele on üks peamisi põhiõigusi ja 

õigusriikluse keskne osa; palub liikmesriikidel võtta meetmeid, et tagada sellistele 

inimestele täielik menetluslik kaitse, ja menetlusi kohandada; on seisukohal, et komisjon 

peaks kaaluma puuetega inimeste õiguste konventsiooni käsitlevate konkreetsete 

koolitusprogrammide lisamist ELi õigusprogrammi aastateks 2014–2020; teeb ettepaneku, 

et ELi kohtud kohaldaksid oma sise-eeskirju ja juhiseid viisil, mis hõlbustab õiguskaitse 

kättesaadavust puuetega inimestele, ja soovitab võtta puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni komitee üldisi soovitusi arvesse ka õigusemõistmisel; 

10. kordab uuesti, kui oluline on puuetega inimeste jaoks, et autoriõiguste ja muude 

seonduvate õiguste puhul oleksid olemas erandid ja piirangud; võtab teadmiseks 

Marrakechi lepingu sõlmimise, et soodustada pimedate või nägemispuudega inimeste 

juurdepääsu välja antud teostele, ja kordab oma veendumust, et liit on seda lepingut pädev 

sõlmima, ilma et ratifitseerimine sõltuks liidu õigusraamistiku läbivaatamisest või 

Euroopa Kohtu otsuse ajastusest; toonitab sellega seoses samuti, et parlament, komisjon ja 

liikmesriigid peavad Marrakechi lepingu kiireks ratifitseerimiseks tegema koostööd; 

11. rõhutab, et mis tahes seadusandlik muudatus autoriõiguste ja muude seonduvate õiguste 

valdkonnas peaks andma puuetega inimestele juurdepääsu igas vormis teostele ja 

teenustele, mis on nende õigustega kaitstud; tuletab meelde, et komisjon pidi esitama 

seadusandlikke ettepanekuid erandite ja piirangute kohta autoriõiguste ja muude 

seonduvate õiguste valdkonnas, et tagada erinevate puuetega inimestele juurdepääs nende 

õigustega kaitstud töödele ja teenustele; 
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12. peab kahetsusväärseks asjaolu, et nõukogu ei nõustunud puuete valdkonnaga seotud 

dokumentide lisamisega määruse (millega edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba 

liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist Euroopa Liidus) 

kohaldamisalasse; 

13. väljendab muret nõukogu hiljutiste ettepanekute pärast vähendada märkimisväärselt 

avaliku sektori asutuste veebisaitide juurdepääsetavust käsitleva ELi direktiivi 

kohaldamisala; pelgab, et nõukogu pakutud erandid ei taga ELis elavale 80 miljonile 

puudega inimesele ja 150 miljonile eakale samasugust juurdepääsu digitaalsele ühtsele 

turule ja ELi kodanikele pakutavatele internetipõhistele avalikele teenustele, mis on 

vastuolus puuetega inimeste õiguste konventsioonis sätestatud õigusega võrdsele 

juurdepääsule teabele; 

14. kordab uuesti, et liikmesriigid ja komisjon peavad võtma konkreetseid meetmeid, et 

võidelda puude alusel otsese või kaudse diskrimineerimise kõigi vormide vastu; 

15. nõuab kiireloomulisi meetmeid, et lõpetada ELi diskrimineerimisvastase direktiivi (mille 

menetlus ei ole alates 2008. aastast nõukogus edasi liikunud) blokeerimine; 

16. tunnistab, et Haagi konventsioon täiskasvanute rahvusvahelise kaitse kohta võib mitmel 

viisil aidata funktsionaalselt kaasa puuetega inimeste õiguste konventsiooni osaliste 

rahvusvaheliste kohustuste rakendamisele ja toetamisele; peab seoses sellega 

kahetsusväärseks, et komisjon ei võtnud järelmeetmeid Euroopa Parlamendi 18. detsembri 

2008. aasta resolutsioonile (soovitustega komisjonile täiskasvanute õiguskaitse ja selle 

piiriülese mõju kohta); 

17. väljendab heameelt komisjoni 2. detsembril 2015. aastal avaldatud Euroopa 

juurdepääsetavuse akti üle; tuletab meelde, et juurdepääsetavusele on vaja terviklikku 

lähenemist ja et nagu on sätestatud puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklis 9, 

tuleb õigus juurdepääsetavusele tagada mis tahes liiki puudega inimestele; 

18. palub, et ELi institutsioonid vaataksid läbi personalieeskirjad ja rakenduseeskirjad 

tagamaks, et tööle värvatakse rohkem puuetega töötajaid ja praktikante ning tehakse 

vajalikke kohandusi kindlustamaks, et kõik töötajad, kes on puuetega või kellel on 

ülalpeetavad puuetega pereliikmed, saavad võimaluse kasutada oma õigusi teiste 

töötajatega võrdsetel alustel; 

19. palub, et komisjon vaataks läbi ELi institutsioonide ühise ravikindlustusskeemi, et tagada, 

et see hõlmaks kõiki puuetega seotud tervisevajadusi viisil, mis on konventsiooniga 

kooskõlas. 
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